Position Paper

Mestbeleid
Mestproblematiek nog steeds actueel voor drinkwaterbedrijven
Op basis van de Nitraatrichtlijn mag de nitraatconcentratie in grondwater de grens van 50 mg/l niet overschrijden. Maar uit verschillende onderzoeken van onder andere KWR (2019), PBL en RIVM (2020) is
gebleken dat bij een deel van de grondwaterwinningen bestemd voor drinkwaterproductie nog steeds te
hoge concentraties nitraat worden aangetroffen. Dit is vooral het geval bij kwetsbare grondwaterwinningen in landbouwgebieden op de zand- en lössgronden in de zuidelijke en oostelijke provincies.
In de bij het 6e NAP horende Bestuursovereenkomst nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden is
vastgelegd dat uiterlijk gedurende de looptijd van het 7e NAP (2022-2025) op gebiedsniveau in elk van de
34 deelnemende gebieden blijvend moet worden voldaan aan de norm van 50 mg nitraat/l in het ondiepe
grondwater. In veel van deze gebieden bestaat nog geen uitzicht op het bereiken van dit doel.
Ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn
Op 6 september 2021 is het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e NAP) gepubliceerd. Het
7e NAP is voor de drinkwatersector van groot belang omdat de maatregelen die hierin staan moeten
zorgen voor het oplossen van de problemen met te hoge nitraatconcentraties in de (grondwater)bronnen
voor drinkwaterproductie. Ook moet het NAP een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de
doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027.
 Zorg dat het 7e NAP bijdraagt aan het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027.
Vewin concludeert op basis van het ontwerp 7e NAP dat er goede maatregelen worden voorgesteld voor
aanpassing van de landbouwpraktijk richting duurzamere teelten. Positief is ook dat er ingezet wordt op
een gebiedsspecifieke aanpak in gebieden waar de waterkwaliteit nog onvoldoende is. Met name de
maatregelen rond duurzame bouwplannen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de
(grond)waterkwaliteit. Desondanks wordt er helaas onvoldoende uitzicht geboden op het halen van de
waterkwaliteitsdoelen, met name in gebieden die kwetsbaar zijn voor nitraatuitspoeling, zoals de
grondwaterbeschermingsgebieden voor drinkwaterproductie op de zand- en lössgronden. In het planMER
behorend bij het 7e NAP wordt geconcludeerd dat er nog grote onzekerheid is over tijdig en blijvend
doelbereik in deze kwetsbare gebieden.
Bestuursovereenkomst nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden
Specifiek voor de drinkwatersector is belangrijk dat de eerder afgesproken doelen met betrekking tot de
nitraatbelasting in grondwaterbeschermingsgebieden worden gerealiseerd.
De minister van LNV stelt voor om in 2024 de balans op te maken van de resultaten van de gebiedsspecifieke aanpak in gebieden waar de waterkwaliteit achterblijft. Dit betekent dat benodigde aanvullende
verplichte maatregelen om de waterkwaliteitsdoelen te halen pas in het 8e NAP opgenomen worden. Dit is
veel te laat. Wat Vewin betreft blijft de afspraak onverkort staan om de nitraatnorm in alle grondwaterbeschermingsgebieden tijdens de looptijd van het 7e NAP, dus uiterlijk in 2025, blijvend te halen.
 Houdt vast aan de afspraak om de nitraatnorm van 50 mg/l in alle grondwaterbeschermingsgebieden tijdens de looptijd van het 7e NAP blijvend te halen, dus uiterlijk in 2025.
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Extra inzet nodig voor bronnen voor drinkwaterproductie
Er is extra inzet nodig gericht op gebieden waar water wordt gewonnen voor drinkwaterproductie,
waaronder het verplicht maken van effectieve maatregelen die de waterkwaliteit verbeteren (via het
7e NAP). Vewin stelt onder andere voor om de invoering van duurzame bouwplannen in grondwaterbeschermingsgebieden volledig per 2023 te laten plaatsvinden in plaats van deze gefaseerd in te voeren,
en na te denken over mogelijkheden om uitspoelingsgevoelige teelten in deze gebieden niet meer toe te
staan. Ter financiële ondersteuning van boeren en stimulering van de uitvoering van de maatregelen in
grondwaterbeschermingsgebieden stelt Vewin voor om deze te belonen via het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (bijv. via de ecoregelingen).
 Richt extra inzet met voorrang op de grondwaterbeschermingsgebieden voor drinkwaterproductie. Dit betreft onder andere het verplicht maken van effectieve maatregelen die de
waterkwaliteit in deze gebieden verbeteren;
 Zorg voor financiële ondersteuning van boeren en stimulering van de uitvoering van deze
maatregelen door deze te belonen via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (bijv. via de
ecoregelingen).
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